UCHWAŁA NR XVII/228/21
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Negatywnie rozpatruje się petycję z dnia 24 marca 2021 r. dotyczącą zagrożenia związanego ze
stosowaniem preparatów, które są obecnie w fazie badań z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej rozstrzygnięcia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Kamerduła
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Uzasadnienie
W dniu 24.03.2021 r. do Rady Gminy Bobrowice wpłynęła petycja w zakresie podjęcia uchwały
w sprawie zagrożenia związanego ze stosowaniem preparatów, które są obecnie w fazie badań.
Petycja została zamieszczona na stronie BIP Gminy Bobrowice w zakładce PETYCJE.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycję do Komisji Skarg, wniosków i petycji celem
rozpatrzenia. Rozpatrzeniem petycji Komisja zajmowała się na posiedzeniu w dniu 16.04.2021 r.
Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja wnosi do Rady Gminy o negatywne rozpatrzenie uznając tym
samym, iż organizatorem szczepień przeciwko COVID-19 jest administracja rządowa, nie zaś organy
jednostek samorządu terytorialnego.
Wobec powyższego adresatem postulatu o rozpowszechnianiu informacji wśród społeczności
o możliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19 powinny być organy
władzy ustawodawczej oraz organy administracji rządowej. Zatem Rada Gminy Bobrowice nie jest organem
właściwym do rozpatrzenia niniejszej petycji. Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest Minister
Zdrowia.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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